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Názor školitele na aktuálnost tématu: 

Téma stavu a potřeby ošetření interdentálních prostor není nové, ale v každém případě je stále

aktuální.  Tento  zdravotní  problém má vliv  na celkový stav pacienta  a  vzhledem ke stále

nedostatečné péči a zájmu jednak ze strany pacientů, ale mnohdy i ze strany odborníků, je

dosud velmi rozšířený. Z tohoto důvodu mi přijde vhodné téma průběžně monitorovat.  

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Práce je přehledně a jasně členěna. Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretická části

podává přehled anatomie  parodontu,  patogenetické  působení plaku,  jakož i  přehled metod

jeho odstraňování se zaměřením na čištění  mezizubních prostor.  Uvádí zde také metodiku

indexů,  které  byly  v  praktické  části  použité  na  zaznamenání  stavu  chrupu  a  parodontu.

Teoretická  část  je  kompaktní,  přidržuje  se  hlavního  tématu  práce  a  tvoří  logický  úvod k

praktické části.

V praktické  části  autorka vyšetřila  v ordinaci  zubního lékaře  dvě skupiny pacientů po 15

lidech.  V první  skupině  byli  pacienti,  kteří  mezizubní  kartáčky nikdy nepoužívali.  Druhá

skupina zahrnovala pacienty,  kteří již mezizubní kartáčky používali.  Obě skupiny pacientů

byly ve věku 20 – 30 let, nekuřáci a bez zdravotních komplikací. Stav chrupu a parodontu

autorka zaznamenala ve formě indexů.

Každý  pacient  absolvoval  tři  návštěvy  s  odstupem  14  dnů,  během nichž  byly  naměřené

hodnoty indexů zaznamenány do dokumentace. V rámci první návštěvy proběhla motivace a

instruktáž,  kdy  byla  pacientům  individuálně  vybrána  a  nakalibrována  správná  velikost

mezizubního kartáčku. Během následujících návštěv byla kromě vyšetření provedena kontrola

techniky čištění  interdentálních  prostor  spolu  s  opětovnou  remotivací  a  popřípadě nutnou

reinstruktáží.



V závěrečné části poté autorka srovnávala úroveň hygieny mezizubních prostor v jednotlivých

návštěvách  na  základě  změny  skóre  příslušných  indexů  a  výsledky  prezentovala  formou

přehledných tabulek a grafů. Výstupem práce byl i instruktážní letáček pro pacienty.

Ve studii, kde je nutné zohlednit malou skupinu vyšetřovaných osob, která netvoří statisticky

významný vzorek, autorka zjistila, že motivace a instruktáž interdentálního čištění chrupu u

spolupracujících  pacientů  má  pozitivní  vliv  odrážející  se  ve snižování  skóre indexu BOB

(Bleeding on Brushing).

Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol): 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl hodnotit stav a potřebu ošetření interdentálních

prostor z pohledu dentální hygieny. Návrh studie byl koncipován jasně a stanovené hypotézy

byly v praktické části prokázány. Rozsah studie (odrážející se v nízkém počtu respondentů)

byl  poněkud  omezen,  což  bylo  dáno  reálnými  možnostmi  studentky,  která  celou  studii

realizovala samostatně.

Hodnocení  formální  stránky  práce  (technika  citací,  správnost  bibliografických  odkazů,

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):

V  teoretické  části  autorka  prokázala,  že  je  schopna  pracovat  s  českou  i  cizí  odbornou

literaturou.  Přes  svou  pečlivost  se  autorka  nevyvarovala  drobných  chyb  v  pravopisu  a

interpunkci. Kvalita je především v obsahu práce.

Hodnocení, v čem je přínos bakalářské práce: 

Přestože téma práce není zcela inovativní, rozhodně přináší informace o důležité problematice

interdentálních prostor, která je stále aktuální pro většinu populace a v pracovní náplni 

dentální hygienistky tvoří podstatnou část jejího obsahu. 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Práci slečny Kapčiarové pokládám za přínosnou a hodnotím ji výborně.
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